
 

Il-Parlamentarium
Bieb miftuħ għad-demokrazija Ewropea
 
Iċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew - il-Parlamentarium - huwa l-akbar ċentru
tal-viżitaturi parlamentari fl-Ewropa u l-ewwel eżibizzjoni totalment accessibbli f'24
lingwa. Iċ-ċittadini, ir-residenti lokali u t-turisti se jkollhom l-opportunità jiksbu
perspettiva unika tal-istituzzjonijiet Ewropej u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew
permezz ta' firxa wiesgħa ta' strumenti multimedjali interattivi.
 
"Il-Parlamentarium jagħti perspettiva eċċellenti tal-ħidma tal-Parlament Ewropew. Żjara tgħinek
tifhem l-Ewropa ta' llum aħjar".
 
Martin Schulz , President tal-Parlament Ewropew
 
"Il-Parlamentarium jagħti ħajja lill-Ewropa billi jistieden liċ-ċittadini jesperjenzaw il-ħajja politika
Ewropea.  Il-viżitaturi  għanhom l-opportunità  unika  li  jersqu  viċin  il-Membri  tal-Parlament
Ewropew li jkunu ġew eletti direttament miċ-ċittadini Ewropej, li jsiru jafu aktar dwar l-ambjent
tax-xogħol  tagħhom  u  l-attivitajiet  differenti  li  jagħmlu.  B'hekk,  il-Parlamentarium  huwa
kontribuzzjoni  prezzjuża  li  juri  d-demokrazija  Ewropea  fl-azzjoni."
 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Viċi-President tal-Parlament Ewropew
 

Kuntatti 
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Il-Midalja u ċ-Ċertifikat tal-Premju Nobel għall-Paċi
 
Il-midalja u ċ-ċertifikat tal-Premju Nobel għall-Paċi fil-Parlamentarium
 
Il-Parlamentarium qed jospita l-eżibizzjoni dwar il-Premju Nobel għall-Paċi 2012, "l-Ewropa mill-
gwerra għall-paċi" sas-6 ta' Ottubru 2013. Kull sena, iċ-Ċentru Nobel għall-Paċi jtella' eżibizzjoni
f'Oslo biex juri l-kisbiet tar-rebbieħ tal-premju għall-paċi ta' dik is-sena. Biex jiġi kkommemorat il-
premju lill-UE, l-eżibizzjoni qed tittella' fi Brussell ukoll.
 
Fl-inawgurazzjoni tal-eżibizzjoni ma' Kaci Kullman Five tal-Kumitat Norveġiż għall-Premju Nobel
u Bente Erichsen taċ-Ċentru Nobel għall-Paċi, il-President Schulz qal:
 
"Il-paċi tagħkom, il-premju tagħkom u issa il-midalja tagħkom. Il-Premju Nobel għall-Paċi tal-
2012 kien premju għaċ-ċittadini kollha. Tistgħu issa tiġu Brussell u taraw il-midalja tagħkom,
rikonoxximent  tar-rwol  li  kellkom  fit-tfassil  tal-paċi  madwar  il-kontinent  u  'lil  hinn,  u  fil-
promozzjoni tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem. F'dawn iż-żminijiet diffiċli,  l-eżibizzjoni Nobel huwa tifkira
b'saħħitha dwar għaliex into u l-poplu kollu, tista' tkun kburi biċ-ċittadinanza tal-UE tiegħek ".
 
L-eżibizzjoni toffri ħarsa lejn il-progress li sar mill-Ewropa tal-bieraħ, fejn il-kunflitti ġew riżolti
b'battallji, sal-Ewropa tal-llum fejn id-disgwid huwa riżolt permezz tan-negozjar. Hija turi kif l-
Unjoni Ewropea għenet biex tippromwovi u tiżgura l-paċi, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet tal-bniedem.
 

Background

MT Servizz ta' l-Istampa, Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni
Parlament Ewropew - Spokesperson: Jaume DUCH GUILLOT
Numru tas-'switchboard' (32-2) 28 33000

2 I 11



Introduzzjoni
 
Esperjenza tal-Parlament Ewropew bħal qatt qabel
 
Il-Parlamentarium fetaħ f'Ottubru 2011. Huwa juża strumenti multimedjali impressjonanti
biex il-viżitaturi se jiġu trasportati fil-qalba tal-Parlament Ewropew biex jaraw kif jittieħdu
d-deċiżjonijiet u kif dawn jinfluwenzaw il-ħajja ta' kuljum tagħhom. Sew iż-żgħar kif ukoll
il-kbar se jiskopru l-politika Ewropea b'mod innovattiv u divertenti.
 
Il-Parlamentarium se jkun l-akbar ċentru tal-viżitaturi parlamentari fl-Ewropa u l-ewwel wirja
totalment aċċessibbli f'23 lingwa. Il-viżitaturi jistgħu jagħmlu kuntatt mal-politikanti permezz ta'
wirjiet multimedjali interattivi, se jkunu jistgħu jżuru l-Ewropa virtwalment permezz ta' mappa 3D,
isiru jafu x'kienu l-kontributi tal-Unjoni Ewropea lil kull pajjiż tul l-istorja, jitgħallmu dwar ir-rwol
tal-Parlament Ewropew, u ħafna aktar.
 
Il-Parlamentarium: L-Ewropa miftuħa sebat ijiem fil-ġimgħa
 
Il-Parlamentarium huwa l-unika parti taż-żona tal-UE fi Brussell li bħalissa hija aċċessibbli għaċ-
ċittadini kollha mingħajr awtorizzazzjoni, sebat ijiem fil-ġimgħa.
 
Permezz tal-Parlamentarium, il-Parlament Ewropew qiegħed jgħin biex id-distrett Ewropew isir
post aktar vivaċi u qiegħed itenni mill-ġdid ir-rieda tiegħu li jkun aktar trasparenti għall-pubbliku.
Iċ-Ċentru tal-Viżitaturi l-ġdid huwa post adattat għall-familji, dejjem lest jilqa' sew iż-żgħar kif
ukoll il-kbar, kemm mill-Belġju, kif ukoll minn pajjiżi oħra. Se jkollu wkoll l-għan li jservi ta' punt
prinċipali għal żjarat mill-iskejjel, fejn se jipprovdi ambjent xieraq għal klassijiet sħaħ tal-iskola li
fih it-tfal jistgħu jiffamiljarizzaw ruħhom ma' parti importanti tad-dinja politika tagħhom.
 
Il-Parlamentarium huwa l-ewwel pedament għall-iżvillupp ta' "kampus Ewopew" ġenwin. Fuq
medda twila ta' żmien, il-Parlament biħsiebu joħloq passaġġ għat-turiżmu urban u joffri żjarat
informattivi u edukattivi fiċ-Ċentru tal-Viżitaturi l-ġdid, fl-Infopoint, fl-uffiċċju għall-Informazzjoni
tal-PE fil-Belġju u fid-Dar tal-Istorja Ewropea futura.
 
Il-Parlamentarium fil-qosor
 
Projjezzjoni ta’ 360 grad tal-emiċiklu
 
Matul iż-żjara tagħhom, il-viżitaturi jistgħu jpoġġu quddiem skrin panoramiku diġitali enormi ta'
360 grad, li juri l-emiċiklu. Hawnhekk, ikunu jistgħu jaraw kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fil-Parlament
Ewropew u jsiru jafu aktar dwar il-persuni involuti, jiġifieri l-Membri tal-Parlament, jew fi kliem
ieħor ir-rappreżentanti tal-UE li ġew eletti demokratikament. Jistgħu jisimgħu d-dibattiti, jaraw il-
votazzjonijiet isiru, u jkunu gwidati fil-proċess leġiżlattiv kemm b'mod edukattiv kif ukoll billi
jinvolvu ruħhom. Applikazzjoni touch-screen se tkun disponibbli wkoll biex il-viżitaturi jkunu
jistgħu jsiru jafu aktar dwar il-Membri Parlamentari.
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Żjara virtwali tal-Ewropa
 
Il-viżitaturi  jistgħu wkoll  iżuru l-Ewropa virtwalment,  isiru jafu x'kienu l-kontributi  tal-Unjoni
Ewropea lil kull pajjiż u jaraw kif filwaqt li l-Istati Membri kollha huma differenti minn xulxin, fl-
istess ħin jikkondividu proġett politiku konġunt. Mixja mal-Ewropa fl-hekk imsejħa "Art tal-istejjer"
toffri mappa ta' 200 metru kwardu tal-Ewropa b'aktar minn 90 punt interattiv. Skrins li jagħtu l-
impressjoni  li  qed jiċċaqalqu se jaġixxu bħala  gwidi  medjali  biex  il-viżitaturi  jkunu jistgħu
jivvjaġġaw lejn  reġjun jew pajjiż  ta'  interess.
 
Fl-istess  kamra,  imdendla  mis-saqaf,  il-viżitaturi  jistgħu  jesperjenzaw  installazzjoni  3D
impressjonanti, li fil-verità hija mappa 3D tal-Ewropa li tagħtik l-impressjoni li qed tiċċaqlaq u fl-
istess ħin turi r-riżultati ta' stħarriġ differenti li sar dwar l-opinjoni tal-pubbliku. Hija waħda mill-
akbar installazzjonijiet mdawla fid-dinja.
 
Logħba tar-rwoli għall-istudenti tal-iskola
 
Il-Parlamentarium joffri wkoll logħba tar-rwoli multimedjali għal gruppi ta' studenti minn skejjel
sekondarji. Permezz ta' din il-logħba, il-parteċipanti jistgħu jesperjenzaw ir-rwol ta' Membru tal-
Parlament Ewropew u l-passi kollha meħtieġa biex tgħaddi xi liġi Ewropea. Il-logħba hija adatta
għal dawk ta' iżjed minn 14-il sena u tista' tinvolvi sa 32 parteċipant f'kull sessjoni.
 
Messaġġi awdjoviżwali mill-Membri tal-Parlament Ewropew...
 
Minn huma l-Membri tagħna? X'jirrappreżentaw? Għalfejn jingħaqdu f'seba' gruppi politiċi tal-
Parlament  Ewropew?  Il-viżitaturi  huma  mistiedna  biex  isiru  jafu  dan  kollu  permezz  ta'
installazzjonijiet interattivi u ħajt awdjoviżwali b'messaġġi minn kull wieħed mis-754 Membru tal-
Parlament li ġie elett.
 
... u minn persuni oħra fl-Ewropa kollha
 
Il-viżitaturi jistgħu jisimgħu wkoll rakkonti minn persuni li joqogħdu f'pajjiżi differenti tal-UE. Għal
din it-taqsima msejħa "Il-ħajja ta' kuljum", 54 Ewropej jirrakkontaw l-istorja tagħhom ta' kif l-UE u
l-politiki tagħha kellhom impatt fuq ħajjithom, kif ukoll fuq in-negozji u l-proġetti tagħhom.
 
L-applikazzjoni ta' votazzjoni interattiva "L-għażla f’idejk"
 
Fost  l-installazzjonijiet  l-oħra,  hemm  ukoll  dik  imsejħa  "L-għażla  f’idejk".  Permezz  tal-
applikazzjoni ta'  votazzjoni interattiva, il-viżitaturi  jistgħu jkollhom idea ta'  firxa wiesgħa ta'
kwistjonijiet politiċi li qegħdin jiġu diskussi fil-Parlament u jistgħu jqabblu l-voti tagħhom ma'
viżitaturi oħra.
 
Vjaġġ lura fiż-żmien
 
Il-wirja  toffri  wkoll  vjaġġ qasir  lura fiż-żmien b'150 stampa ikonika,  kif  ukoll  għadd kbir  ta'
dokumenti  storiċi  li  jirrappreżentaw avvenimenti  importanti  li  għenu biex l-Ewropa tinbidel.
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Informazzjoni prattika
 
Iċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew huwa miftuħ kuljum, bl-eċċezzjoni ta' nhar ta'
Tnejn filgħodu.  Id-dħul  kif  ukoll  il-gwida multimedjali  disponibbli  fi  23 lingwa huma kollha
mingħajr ħlas. Il-faċilitajiet ġew disinjati biex ikunu totalment aċċessibbli għal dawk bi bżonnijiet
speċjali. Iċ-Ċentru joffri wkoll ħanut bi prodotti bil-marka tal-Parlament Ewropew, kafetterija,
faċilitajiet għat-tibdil tat-trabi u kamra għall-kowtijiet.
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Il-logħba tar-rwoli
 
Parlamentarium: esperjenza r-rwol ta' Membru tal-Parlament Ewropew
 
Il-Parlamentarium joffri logħba tar-rwoli għal studenti sekondarji li jixtiequ jieħdu kors qasir iżda
intensiv dwar kif jaħdmu l-korpi Ewropej eletti demokratikament. L-istudenti se jesperjenzaw ir-
rwol ta' Membru tal-Parlament Ewropew u se jkunu mistennija jinnegozjaw ma' studenti oħra
biex tiġi adottata leġiżlazzjoni li se jkollha impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' persuni li qegħdin
jgħixu fl-Ewropa.
 
Matul il-logħba, l-istudenti se jiskopru kif il-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi mfassla fil-prattika u liema
partijet interessati huma involuti fil-proċess. Il-parteċipanti se jkollom iħabbtu wiċċhom ma’
ambjent ta' pressjoni qawwija simili għal dak li joperaw fih il-MPE. se jintalbu jiffurmaw alleanzi,
jiddefendu l-ideat tagħhom matul dibattiti politiċi, imexxu negozjati politiċi ma' istituzzjonijiet
oħra,  u  jikkomunikaw id-deċiżjonijiet  tagħhom lill-midja.  L-istudenti  se jitgħallmu l-arti  tal-
kompromess,  li  hija  neċessarja  biex wieħed ikollu  suċċess fil-politika Ewropea.
 
Matul il-logħba, il-parteċipanti se jkollhom kuntatti ma' esperti fil-qasam, ma' gruppi ta' interess u
ma'  partijiet  interessati  oħra.  Se  jkollhom jieħdu  deċiżjonijiet  rapidi  dwar  liema parti  tal-
informazzjoni li qiegħda toħroġ matul dawn il-laqgħat hija l-aktar rilevanti L-għadd kbir ta' lingwi
użati se żżid mal-isfida.
 
Hemm aktar minn 400 karattru virtwali li nħolqu għal-logħba u dawn se jiġu personifikati minn
parteċipanti li ġejjin mis-27 pajjiż tal-UE. It-test tal-logħba huwa itwal minn 250 paġna u ġie
tradott fi 23 lingwa (aktar minn 5750 paġna ta' test fil-lingwi kollha).
 
Il-logħba ddum għaddejja sagħtejn u nofs. Kull grupp għandu jkollu speċifikament bejn 16 u 32
student. Il-parteċipazzjoni hija mingħajr ħlas. PErsuna ghandha jkollha iżjed minn 14-il sena
biex tgawdi bis-sħiħ minn din il-logħba.
 
Logħbiet  simili  li  jinvolvu r-rwoli  diġà ntlaqgħu tajjeb ħafna fid-Denimarka,  fl-Isvezja u fin-
Norveġja.
 
I s -sess jon i j ie t  ta l - logħob  j i s tgħu  j iġu  prenota t i  permezz  ta l - ind i r izz  emai l :
parlamentarium@europarl.europa.eu u permezz tal-websajt: www.europarl.europa.eu/visiting
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Il-Midalja u ċ-Ċertifikat tal-Premju Nobel għall-Paċi
 
Il-midalja u ċ-ċertifikat tal-Premju Nobel għall-Paċi fil-Parlamentarium
 
Il-Parlamentarium qed jospita l-eżibizzjoni dwar il-Premju Nobel għall-Paċi 2012, "l-Ewropa mill-
gwerra għall-paċi" sas-6 ta' Ottubru 2013. Kull sena, iċ-Ċentru Nobel għall-Paċi jtella' eżibizzjoni
f'Oslo biex juri l-kisbiet tar-rebbieħ tal-premju għall-paċi ta' dik is-sena. Biex jiġi kkommemorat il-
premju lill-UE, l-eżibizzjoni qed tittella' fi Brussell ukoll.
 
Fl-inawgurazzjoni tal-eżibizzjoni ma' Kaci Kullman Five tal-Kumitat Norveġiż għall-Premju Nobel
u Bente Erichsen taċ-Ċentru Nobel għall-Paċi, il-President Schulz qal:
 
"Il-paċi tagħkom, il-premju tagħkom u issa il-midalja tagħkom. Il-Premju Nobel għall-Paċi tal-
2012 kien premju għaċ-ċittadini kollha. Tistgħu issa tiġu Brussell u taraw il-midalja tagħkom,
rikonoxximent  tar-rwol  li  kellkom  fit-tfassil  tal-paċi  madwar  il-kontinent  u  'lil  hinn,  u  fil-
promozzjoni tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem. F'dawn iż-żminijiet diffiċli,  l-eżibizzjoni Nobel huwa tifkira
b'saħħitha dwar għaliex into u l-poplu kollu, tista' tkun kburi biċ-ċittadinanza tal-UE tiegħek ".
 
L-eżibizzjoni toffri ħarsa lejn il-progress li sar mill-Ewropa tal-bieraħ, fejn il-kunflitti ġew riżolti
b'battallji, sal-Ewropa tal-llum fejn id-disgwid huwa riżolt permezz tan-negozjar. Hija turi kif l-
Unjoni Ewropea għenet biex tippromwovi u tiżgura l-paċi, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet tal-bniedem.
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Fatti u Ċifri
 
Informazzjoni ġenerali
 
- Superfiċi: madwar 5.400m² li minnhom 2.890m² huma allokati għaż-żona tal-wirja - l-akbar
ċentru  tal-viżitaturi  Parlamentari  fl-Ewropa  u  t-tieni  l-akbar  fid-dinja  wara  Capitol  Hill
f'Washington.
 
- Lingwa: L-ewwel wirja permanenti fid-dinja disponibbli bi 23 lingwa differenti. Il-kontenut kollu
huwa disponibbli fi 23 lingwa differenti. Il-viżitaturi se jkollhom Gwidi Personali Multimedjali
(PMGs) portabbli. F'kull installazzjoni l-PMG se juru tagħrif fil-fond u films qosra fil-ligwa li jixtieq
il-viżitatur partikolari. Il-lingwaġġ bis-sinjali huwa pprovdut f'erba' lingwi (Ingliż, Franċiż, Olandiż
u Ġermaniż), u hemm ukoll mappi tattili tal-Braille.
 
- Numru ta' viżitaturi: 270 000 persuna fl-ewwel sena. Iż-żjarat f'Jannar 2013 kienu 45% iżjed
minn dawk f'Jannar 2012.
 
- Nefqa: Madwar EUR 20.5 miljun inklużi l-ispejjeż ta' ppjanar u produzzjoni għat-23 lingwa
differenti (total).
 
Mqabbel ma’:
 
- Musée Tintin: EUR 15 miljun għal superfiċi li tkopri 3.500 m²
 
- Iċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Parlament Awstrijakk: EUR 6 miljun għal superfiċi li tkopri 700 m²
 
- Iċ-Ċentru tal-Viżitaturi f'Capitol Hill, fl-Istati Uniti tal-Amerika, EUR 421 miljun għal superfiċi li
tkopri 53.800 m²
 
- It-tul taż-żmiem meħtieġ għall-iżvilupp tal-Proġett: 6 Snin.
 
Id-deċiżjoni għall-ħolqien taċ-Ċentru ttieħdet: f'Lulju 2005.
 
L-offerta pubblika dwar id-disinn intern u tal-wirja ħarġet: fir-Rebbiegħa tal-2007.
 
L-għoti tal-kuntratt sar: f'Jannar 2008.
 
Data tal-inawgurazzjoni: f'Ottubru 2011.
 
- Wirjiet: Wirjiet permanenti u temporanji. Wirjiet temporanji: "Kif sar iċ-Ċentru tal-Viżitaturi"
(14/10/2011 - 10/06/2012); Art@Europarl (16/08/2012 - 31/10/2012);
 
The Sakharov Experience (15/11/2012 - 26/02/2013; "Europe from war to peace", the 2012
Nobel Peace Prize Laureate Exhibition (16/05/2013 - 06/10/2013)
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- Premji: Il-Parlamentarium diġà rebaħ iżjed minn 10 premji, pereżempju il-premju speċjali tat-
turiżmu li  jingħata mill-aġenzija tat-turiżmu ta'  Brussell  VisitBrussels, Art Directors Club of
Europe Award fil-kategorija "Environmental Design", Austrian Innovation Award, Sinus Award,
Art Directors Club Germany Award u Red Dot Design Award. Fl-2013 ġie innominat għall-
Premju tal-Mużew Ewropew tas-Sena.
 
- Ippjanar ġenerali, il-kunċett, id-disinn tal-wirja permanenti: Atelier Brückner, l-uffiċċju
Ġermaniż  għad-disinn  tal-wirjiet,  li  rebaħ diversi  premji  kemm fl-livell  nazzjonali  kif  ukoll
internazzjonali. Matul l-aħħar 25 sena Atelier Brückner iddisinja fost oħrajn il-Mużew tal-BMW fi
Munich, iċ-ċentru tal-viżitaturi f’CERN f'Ġinevra u l-Borża Ġermaniża fi Frankfurt.
 
- Ippjanar, id-disinn tal-kunċett tal-logħba tar-Rwoli. Media Farm, in-Norveġja Il-Logħba tar-
Rwoli hija bbażata fuq proġetti ta' referenza li kellhom suċċess kbir fil-Parlament tal-Isvezja, tal-
Pajjiżi l-Baxxi u tan-Norveġja li jattiraw eluf kbar ta' studenti kull sena.
 
- Produzzjoni tal-Midja: Markenfilm Crossing, il-Ġermanja. Markenfilm Crossing hija ditta ta'
produzzjoni tal-midja li rebħet bosta premji, b'dipartiment b'saħħtu għal soluzzjonijiet interattivi
ta' disinni u multimidja. Markenfilm Crossing tagħmel parti minn Markenfilm Group, li huwa l-
grupp ewlieni għall-produzzjoni tal-films fl-Ewropa, b'iktar minn 50 sena esperjenza.
 
-  Il-kunċett  bażiku:  LORD Cultural  Resources Planning & Management Ltd.,  ditta li  toffri
konsulenza dwar l-ippjanar tal-mużewijiet u l-ġestjoni tal-wirt kulturali. Din il-kumpanija ħadmet
ma' aktar minn 1500 mużew u ċentru tal-viżitaturi (pereżempju l-Mużew Guggenheim/Bilbao,
Tate Modern, Louvre).
 
- Diżinn grafiku (taħt it-tmexxija ta' Atelier Brückner): L-istudju grafiku integral ruedi baur
żviluppa test grafiku speċjali għall-Parlamentarium. Kull sinjal grafiku użat huwa magħmul minn
diversi lingwi tal-UE stampati fuq xulxin biex jitwassal il-kunċett "unità fid-diversità". Uħud mis-
sinjali huma bbażati fuq it-23 lingwa kollha.
 
- Interattività: Il-wirja toffri madwar 100 vidjo u madwar 300 installazzjoni multimedjali.
 
- Produzzjoni multimedjali: Aktar minn 700 produzzjoni medjali multilingwali.
 
Informazzjoni teknika:
 
- Atturi għall-logħba tar-rwoli: Aktar minn 400 attur mis-27 pajjiż tal-UE.
 
- Persuni intervistati għat-taqsima "Daily Life": 54 mis-27 Stat Membru tal-UE
 
- Numru ta' Punti ta' Interess fit-taqsima "Unity in Diversity": 90, u f'kull wieħed minnhom se
jintwera film dwar xi belt/żona differenti f'xi Stat Membru tal-UE.
 
- Numru ta' RFIDs fit-taqsima "Unity in Diverstiy": Aktar minn 600 tikketta RFID inkorporati
minn qabel.
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- Numru ta' skrins: aktar minn 100 installazzjoni interattiva / skrins u projjezzjonijiet interattivi
 
- Numru ta' LEDs kif tidħol: 595 968 LED ((pannelli 97x8) x (256 pixel x 3)).
 
-Għadd ta' ritratti: Aktar minn 1400
 
- Tul tal-kejbils: Madwar 40 km.
 
- Mappa Interattiva fl-Art: Mappa tal-Ewropa fl-art li tkopri 210 metru kwadru b'90 installazzjoni
interattiva
 
- Ċinema 3600: Żewġ ċinemas 3600 li s-superfiċi għall-projjezzjoni ta' kull wieħed minnhom
tkopri madwar 150 metru kwadru
 
- Numru ta' PMG ipprovduti: 700.
 
- Installazzjonijiet tad-dawl 3D: a) saqaf 3D magħmul minn 13 000 bozza LED fuq superfiċi li
tkopri  42 metru kwadru -  l-akbar  fid-dinja,  b)  ċirku tal-LEDs b'ċirkomferenza ta'  40 metru
magħmul  minn 50 000 bozza LED għall-wirja  ta'  statistiċi  Ewropej.
 
Informazzjoni prattika:
 
- Ġranet ta' ftuħ: Jiftaħ sebgħat ijiem fil-ġimgħa (magħluq it-Tnejn filgħodu). Magħluq fl-1 ta'
Jannar, l-1 ta' Mejju, l-1 ta' Novembru u l-24, il-25 u l-31 ta' Diċembru.
 
- Ħinijiet tal-ftuħ: 59 siegħa fil-ġimgħa
 
it-Tnejn 1300 – 1800
 
it-Tlieta, l-Erbgħa 0900 – 2000
 
il-Ħamis, il-Ġimgħa 0900 – 1800
 
is-Sibt, il-Ħadd 1000 – 1700
 
- Ħlas biex tidħol: B’xejn
 
- Jesa: 630 persuna
 
- Persunal f'kuntatt dirett mal-viżitaturi: Madwar 20 fi kwalunkwe ħin.
 
- Faċilitajiet oħra: Gwida multimedjali mingħajr ħlas, kafetterija, u ħanut tas-souvenirs bil-logo
tal-PE.
 
- Għat-tfal: Hemm offerta għat-tfal fid-diversi sezzjonijiet. Iż-żjara ddum madwar siegħa. It-tfal
jingħataw gwidi elettroniċi portabbli, biex jintużaw mingħajr ħlas.
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- Aċċessibilità: L-aċċess bis-siġġu tar-roti huwa garantit. Il-persunal disponibbli se jipprovdi
assistenza u għadd żgħir ta' siġġijiet tar-roti huma disponibbli wkoll. Jekk huwa meħtieġ siġġu
tar-roti,  jekk jogħġbok ibgħat email  lil  parlamentarium@europarl.europa.eu, minn tal-inqas
ġurnata qabel il-wasla tiegħek.
 
- Għal viżitaturi bi problemi tal-vista: Iċ-ċentru jipprovdi gwidi medjali b'fajls awdjoviżwali
speċjali li jiddiskrivu l-ispazju, il-kontenut u l-karatteristiċi prinċipali. Mapep bis-sistema Braille
huma disponibbli  bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-Olandiż, kif  ukoll  hemm keybords
Braille  f'żewġ partijiet taċ-ċentru. Klieb għall-gwida tal-għomja huma permessi wkoll.
 
- Għal viżitaturi bi problemi ta' smigħ: Il-gwidi medjali portabbli huma mgħammra b'filmati tal-
lingwa bis-sinjali, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-Olandiż. Hemm żjara speċjali ta' siegħa
għal dawk li għandhom problemi ta' smigħ. Iċ-ċentru huwa mgħammar ukoll b'ċirkuwitu sħiħ
induttiv.
 
- Indirizz/ Kuntatt:
 
Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
 
European Parliament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
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